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Na het concert 
Blijft u nog gezellig na-
praten met een drankje 
en een hapje?

Toelichting vooraf 
lezen?
Enkele dagen vóór het 
concert kunt u het 
programmaboekje al 
vinden via  
➜ nporadio4.nl/
 avrotros-
 vrijdagconcert en 
➜ tivolivredenburg.nl

Terugluisteren
Terwijl u in de pauze een drankje nuttigt, gaat de live 
radiouitzending van het AVROTROS Vrijdagavondcon-
cert gewoon door. De luisteraar van NPO Radio 4 hoort 
dan bijvoorbeeld een gesprek met de dirigent, de 
componist of een solist.
Wilt u nagenieten of bent u benieuwd naar de inter-
views? Luister dan terug (onder Uitzending Gemist) op  

➜ www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert

Uitzending en webcast
Dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op Radio4, 
en is ook te volgen via de webcast. Presentatie vanuit 
de zaal door Mark Brouwers.
➜ www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert

Luister naar het NPO Radio 4 Kerstconcert  
Op zondag 22 december om 20,15 uur is 
het weer zover: lichtjes, glühwein, 
kerststol én het sfeervolle NPO Radio 4 
Kerstconcert in de Dom in Utrecht. Het 

Groot Omroepkoor en het Radio Filhar-
monisch Orkest onder leiding van Klaas 
Stok laten u genieten van de mooiste 
kerstmuziek, en meezingen mag!

2 GELUKKIGE FEESTDAGEN!

Het team van het AVROTROS Vrijdagconcert 
wenst u fijne Kerst dagen en een gelukkig 

Nieuwjaar!

http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
http://www.nporadio4.nl/avrotrosvrijdagconcert
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Zweiter Gesang: Das Leiden Christi
Recitatief: Und der ganze Haufe
Koor: Dieses finden wir
Recitatief: Pilatus sprach zu den Hohenpriestern
Koor/solo: Er hat das Volk erregt 
Recitatief: Pilatus aber sprach
Koor: Hinweg mit diesem
Recitatief: Da rief Pilatus abermals
Koor: Kreuzige, kreuzige him
Recitatief: Pilatus spricht zu ihnen
Koor: Wir haben ein gesetz
Recitatief: Da überantwortete er ihn
Koor: Ihr Töchter Zions
Koor: Er nimmt auf seinen Rücken

pauze

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Missa in C ‘Krönungsmesse’ KV 317 1779
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei 

Dit programma wordt op zondag 22 december om 11.00 uur herhaald  
in het Zondagochtend Concert in het Concertgebouw in Amsterdam.

FELIX MENDELSSOHN WOLFGANG AMADEUS  MOZART
  PORTRET DOOR JOSEPH LANGE,
  1790 
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Vrijdagconcertaanbieding. Vraag nu aan!  
Wilt u kennismaken met het talenttraject? Vraag dan vrijblijvend en zonder kosten de debuut-cd 
van Ella van Poucke aan. Online via www.avrotros.nl/cadeau of via onderstaande bon naar: 
AVROTROS, Antwoordnummer 28800, 1200 VX Hilversum (postzegel niet nodig) 

Uw aanvraag kan uitsluitend in behandeling worden genomen als alle gegeven zijn ingevuld. Uw gegevens worden  
niet aan derden verstrekt. Ze worden eenmalig gebruikt om u te benaderen over het talentprogramma. 

Voorletters + achternaam                                                                         

Adres 

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

O  Ja, ik ontvang voortaan ook graag de digitale nieuwsbrief van AVROTROS Klassiek.

E-mailadres



Celliste Ella van Poucke (25) is deelnemer talenttraject van AVROTROS 
Klassiek presenteert! Aanstormende muziektalenten krijgen in dit talent-
traject een podium op NPO Radio 4 en mogen hun debuut-cd opnemen. 

CADEAU 
Zolang de voorraad strekt 

1 cd per persoon



5Kerst met Mendelssohn 
en Mozart

Mendelssohn – Vijfde symfonie 
Begin negentiende eeuw besloten veel joden in de Duitstalige 
landen zich te assimileren. Ze beschouwden zichzelf als geëmanci-
peerde, ingeburgerde joodse Duitsers die zich niet of nauwelijks 
onderscheidden van hun christelijke landgenoten. Abraham 
Mendelssohn, de vader van Felix, liet zelfs zijn hele gezin tot 
christen dopen – Felix was toen 7. Jammer genoeg hielp het niet 
echt. Hoewel er veel ruimdenkende christenen gelijkwaardige 
relaties onderhielden met joden stak het antisemitisme steeds 
weer de kop op. Ook Felix Mendelssohn stuitte regelmatig op 
vooroordelen en discriminatie. Zo weigerde zijn orgelleraar August 
Wilhelm Bach (geen familie) hem een fuga van Bach te laten 
bestuderen. “Waarom zou die jonge jood alles moeten hebben. Hij 
heeft al genoeg”, schijnt de organist tegen een andere leerling te 
hebben gezegd. Zelfs Robert Schumann, die Mendelssohn als 
componist en musicus bijna verafgoodde, en hem waar hij kon 
promootte, schreef in een dagboek over Mendelssohn: “Joden zijn 
joden. De stenen die we helpen aandragen voor hun tempel 
kunnen ze elk moment naar ons terug gooien.” 

Een intelligent en gevoelig mens als Felix Mendelssohn moet dit 
soort sentimenten hebben opgepikt. Desondanks – en misschien 
om zich als een goed christen te bewijzen – schreef hij al vanaf zijn 
twaalfde/dertiende jaar veel koorwerken, oratoria, cantates en 
psalmen met een christelijk thema. Hoewel hij zowel katholieke als 
protestante religieuze stukken schreef voelde hij zich het meest 
thuis bij de kerkmuziek van de Lutheranen. Dat had zonder twijfel 

“Een intelligent en gevoelig mens als Felix Mendelssohn 
moet dit soort antisemitische sentimenten hebben  
opgepikt.”



6 te maken met de muziek van Johann Sebastian Bach die Mendelssohn 
onmetelijk hoog achtte – hij was niet voor niets de eerste die na 
Bachs dood de Matthäuspassion uit de vergetelheid haalde (in 
1829). Mendelssohn hield van het Lutherse koraal, het orgel en het 
contrapunt. Die liefde komt tot uiting in verschillende van zijn 
werken, maar zeker in de Vijfde symfonie die door zijn zus Fanny tot 
‘Reformatiesymfonie’ werd gedoopt. Mendelssohn componeerde 
het werk in de aanloop van de viering van het driehonderdjarig 
bestaan van het Lutherse geloof, met het doel het uit te voeren 
tijdens het grote Lutherfeest dat in 1830 in Augsburg zou plaats-
vinden. Drie eeuwen eerder, in 1530, was tijdens de Rijksdag in 
Augsburg de geloofsbelijdenis van de Lutheranen uitgesproken, 
hetgeen geldt als het begin van de Reformatie. Door ziekte kwam 
de Reformatiesymfonie niet op tijd klaar, waardoor de première pas 
in 1832 plaats vond in Berlijn.

In het groots opgezette werk combineerde Mendelssohn 
het orgel, het contrapunt en de koralen van Bach 

kundig met het symfonische idioom van zijn eigen 
tijd. De gedragen inleiding ademt een religieuze 

atmosfeer, mede door het citeren van het 
gedragen Dresdner Amen, een achttiende-eeuw-
se liturgische melodie, die in die tijd door meer 
componisten is verwerkt, onder wie Wagner in 
Parsifal. Het erop volgende gespierde Allegro 
con fuoco getuigt van vrolijke strijdlust, met 
opgewonden vioolfiguraties en martiale fanfa-

res. De krachtdadige houding wordt regelmatig 
onderbroken door de herinnering aan het Dresdner 

Amen. Wanneer het tegen het eind van dit deel in 
zijn geheel te horen is en het allegrotempo wordt 

hervat, lijkt het even of de liturgische melodie de muziek in 
een vredelievender stemming bracht.

Mendelssohn hield van het Lutherse koraal, het orgel en 
het contrapunt. Die liefde komt tot uiting in verschillende 
van zijn werken, maar zeker in de Vijfde symfonie die door 
zijn zus Fanny tot ‘Reformatiesymfonie’ werd gedoopt.



7Het tweede deel is een lichtvoetig vrolijk scherzo dat niets met 
welke godsdienst dan ook te maken heeft. Het lijkt eerder een 
voorproefje van Mendelssohns later gecomponeerde Ein Sommer-
nachtstraum. Het trio-gedeelte klinkt als een vrolijke, zwierige wals, 
waarbij het groots bezette orkest zich even vermomt als elegant 
salonorkestje. Het vredige Andante fungeert als stilte voor de 
storm van energie en triomf die in de finale losbarst. In dit Allegro 
maestoso keert de religie weer terug. Het is een contrapuntische 
koraalbewerking van het Lutherse gezang Ein feste Burg ist unser 
Gott in de traditionele orgelbewerking-stijl van Bach. Het koraal 
wordt gepresenteerd door de fluiten, begeleid door het orkest. Als 
tweede thema is er een triomfantelijke mars. De finale besluit met 
een uitbarsting van glorieus gejubel. In de laatste donderende 
maten klinkt het koraal weer in een machtige apotheose. 

Mendelssohn – Christus
Naast Bach, was Georg Friedrich Händel een bron van inspiratie 
voor Mendelssohn, en met name in zijn oratoria komen die beide 
inspiratiebronnen samen. Bach vooral in de structuur en Händel in 
de theatrale dramatiek en de klanklichtheid. Mendelssohn had in 
zijn leven vier oratoriumplannen. Twee ervan –Paulus en Elias 
– werden gerealiseerd, aan het oratorium Mozes is hij nooit toe 
gekomen en zijn Christus bleef onvoltooid. 

Toch liep Mendelssohn al vanaf de jaren 1830 rond met het idee 
een oratorium te schrijven over de momenten in het leven van 
Christus. Een werktitel had hij al: Erde, Hölle und Himmel. Nu was 
het zaak een goed libretto te vinden, maar dat lukte niet. Bovendien 
kreeg hij door het grote succes van zijn muziek in de jaren 1840 
steeds minder tijd om te componeren. Uiteindelijk besloot hij zelf 
het libretto te schrijven, gebruikmakend van teksten uit de Bijbelse 
evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes). Niet lang na de 
voltooiing van Elias begon hij in het voorjaar van 1847 aan het 
nieuwe oratorium. Het werk vorderde goed. Al in mei 1847 ver-
meldt Queen Victoria in haar dagboek dat Mendelssohn haar een 
van de koren uit Earth, Hell and Heaven had laten horen. Echter, 
een half jaar later, op 4 november, stierf Mendelssohn, het  
oratorium in losse ongenummerde bladzijden op zijn schrijftafel 
achterlatend. Zijn jongere broer Paul die ze vond, gaf het de titel 
Christus. 



Het werk heeft twee delen. Voor het eerste, over de geboorte van 
Jezus, kwam Mendelssohn niet verder dan een recitatief, een koor 
en een terzet voor tenor en twee bassen. Deel 2, over het lijden en 
sterven van Christus, is langer. Het bevat 6 recitatieven en koren 
die een aaneensluitende scène vormen, die we ook kennen van 
Bachs Passies: Jezus staat voor Pilatus die geen schuld in hem 
vindt, terwijl het volk hem dwingt Christus te laten kruisigen. Net 
als Bach in zijn Passies bouwt Mendelssohn zijn oratoria op met 
recitatieven (meestal van een verteller/evangelist), aria’s, koralen 
en grote, commentaar leverende of reflecterende volkskoren 
(turbae). Uit de ongeveer 20 minuten muziek die er van Christus is 
gecomponeerd zijn al die bouwstenen al te horen. Ze maken 
duidelijk dat het een groots, diep menselijk werk zou zijn geworden. 
Niet alleen de muziek is aansprekend, ook de tekst. Mendelssohn 
vertelt het verhaal zoals het in de Bijbel staat, maar (en dat deed 
hij ook al in Elias) vereenvoudigde de teksten en laat elke verwijzing 
naar joden, joods, Hebreeuws, etc. weg. Staat er in de Bijbel ‘in het 
hele joodse land’, dan schrijft Mendelssohn ‘in het hele land’. Hij 
koos de teksten uit de verschillende evangelies bewust zó, dat er 
geen aanleiding kon worden gevonden voor antisemitisme en de 
nadruk vooral kwam te liggen op het menselijke en minder op het 
religieuze aspect van het verhaal. Christus is een humanistisch-
christelijke oratorium in wording, een muziekstuk waar iedereen, 
joden, christenen, andere gelovigen en ongelovigen zich door kan 
laten raken. Jammer, dat Mendelssohn het niet af kon maken.

Mozart - Krönungsmesse
Ook Wolfgang Amadeus Mozart had te stellen met vooroordelen. 
Zijn opdrachtgever in Salzburg, aartsbisschop Colloredo, had 
weinig ontzag voor zijn kunst en behandelde hem als een van de 
lagere leden van zijn hofhouding. Mozart ervoer de laatste jaren 
als organist en hofmusicus in Salzburg als een kwelling. “Hier is 
geen ruimte voor een talent dat al zoveel van de wereld zag”, 
schreef hij. Colloredo – achter diens rug door Mozart ‘Erzlimmel’ 
genoemd – beperkte hem niet alleen in zijn vrijheid (verbood vaak 
zijn concertreizen) maar ook in zijn werk: zijn missen moesten 
korter en minder ingewikkeld en Mozart moest er Duitse gezangen 
in verwerken. 
Toch componeerde Mozart in die late jaren 1770 in dat ‘saaie 
Salzburg’ veel van zijn beste stukken en zijn mooiste kerkmuziek, 
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waaronder de Krönungsmesse KV 317 en de Vesperae solennes de 
Confessore KV339. In beide werken etaleert Mozart met onverho-
len trots zijn contrapuntisch vernuft. Kenmerken voor deze en 
andere composities uit diezelfde periode zijn de grote contrasten: 
pronkerige pracht en praal naast elegantie en verfijning, onbekom-
merde blijdschap naast tragiek en eenvoudige melodieën naast 
complexe harmonieën. Dat Mozart inmiddels behoorlijk thuis was 
in de muzikale dramatiek van de (Italiaanse) 
opera (hij had al verschillende opera-succes-
sen geboekt) klinkt er ook duidelijk in door. 

De majestueuze Krönungsmesse voor koor, 
solisten en groot orkest schreef Mozart op 
23 maart 1779. Waarschijnlijk werd de mis 
datzelfde jaar op Paaszondig uitgevoerd in de 
Dom van Salzburg bij de inwijding van een 
Mariabeeld. De naam Krönungsmesse kan 
toen zijn ontstaan, maar ook later, in 1791, 
toen Salieri de mis dirigeerde tijdens de 
kroning van Leopold II in Praag. 
Mozart heeft zich in deze mis keurig gehouden 
aan Colloredo’s eis van beknoptheid. Het is 
een ‘missa brevis’ die nog geen half uur duurt. 
Met de gedurfde modulaties, harmonische 
vrijheden, het contrapunt en het knappe spel met melodische 
motieven heeft hij de overige restricties van zijn opdrachtgever 
aan zijn laars gelapt. Een bijzonder moment, en een goed voor-
beeld van de contrasten die Mozart in het werk aanbrengt is te 
horen in het triomfantelijke Credo. De symfonische stuwkracht 
wordt bij de tekst Et incarnatus est plotseling afgebroken voor een 
moment van bezinning, een intiem adagio versierd met delicate 
vioolarabesken, waarna het jubelende begin van het Credo weer in 
volle glorie terugkomt. Aan het Agnus Dei (en dan vooral de uiterst 
melodieuze sopraanaria) dankt de Krönungsmesse haar grote 
populariteit. Mozart moet zelf ook erg tevreden zijn geweest over 
dit Agnus Dei. Zeven jaar later gebruikt hij het enigszins gewijzigd 
opnieuw in de aria Dove sono in zijn opera Le nozze di Figaro.

Agnes van der Horst
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Erster Gesang: Die Geburt Christi
Rezitativ: 
Da Jesus geboren ward zu Bethlehem im jüdischen Lande, da kamen die Weisen vom 
Morgenlande gen Jerusalem und beteten ihn an. (Mt 2,1) 
Terzett (tenor, bas I en II): 
Wo ist der neugeborne König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind 
gekommen, ihn anzubeten. (Mt 2,2) 
Chor: 
Es wird ein Stern aus Jacob aufgehn und ein Scepter aus Israel kommen; der wird 
zerschmettern Fürsten und Städte. (Num 24,17) 

Choral: 
Wie schön leuchtet der Morgenstern!
O welch' ein Glanz geht auf vom Herrn,
Uns Licht und Trost zu geben.
Dein Wort
Jesu,
Ist die Klarheit,
Führt zur Wahrheit
Und zum Leben.
Wer kann dich genug erheben?

Zweiter Gesang: Das Leiden Christi
Und der ganze Haufe stand auf, und fingen an ihn zu verklagen und zu schmähen: 
Diesen finden wir, dass er das Volk abwendet, und verbietet den Schoß dem Kaiser zu 
geben, 
und spricht, er sei Christus, ein König.
Pilatus sprach zu den Hohenpriestern und zum Volk: Ich finde keine Ursach‘ an diesem 
Menschen.
Da schriehen alle: Er hat das Volk erregt damit, dass er gelehrt hat hin und her im 
ganzen jüdischen Lande und hat in Galiläa angefangen bis hieher.
Pilatus aber sprach: Ich finde keine Ursache des Todes an ihm, darum will ich ihn 
züchtigen und loslassen.
Da schrie der ganze Haufe: Hinweg mit diesem und gib uns Barabbam los!
Da rief Pilatus abermals ihnen zu und wollte Jesum loslassen.
Sie aber schrien: Kreuzige, kreuzige ihn!
Pilatus spricht zu ihnen: Nehmet ihr ihn hin und kreuzigzt ihn, denn ich finde keine 
Schuld an ihm.
Da antworteten sie: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben.
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Felix Mendelssohn – Christus opus 97



Kyrie
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens, 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,

Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God in den hoge en vrede op 
aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almach-
tige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 

Da überantwortete er ihn, dass er gekreuzigt würde, sie nahmen Jesum und führten 
ihn hin zur Schädelstätte, es folgte ihm aber nach ein grosser Haufe Volks, und Wei-
ber, die klagten und beweineten ihn.
Ihr Töchter Zions, weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird 
die Zeit kommen, da werdet ihr sagen zu den Bergen: fallt über uns! Und zu den 
Hügeln: deckt uns!

Er nimmt auf seinen Rücken
die Lasten, die mich drücken
bis zum Erliegen schwer,
er wird ein Fluch, dagegen
erwirbt er mit den Segen,
und o wie gnadenreich ist der!

Wo bist die Sonne blieben,
die Nacht hat dich vertrieben,
die Nacht, des Tages Feind.
Fahr‘ hin, du Erdensonne,
wenn Jesus, meine Wonne,
noch hell in meinem Herzen scheint. 
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Wolfgang Amadeus Mozart
Missa in C ‘Krönungsmesse’ KV 317 
tekst: Latijnse Mistekst 



Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, 
qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 
qui tollis peccata mundi, suscipe depreca-
tionem nostram; 
qui sedes ad dexteram Patris, miserere 
nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus 
Dominus. 

Tu solus altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipo-
tentem, 
Factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium, et invisibilium. 

Et in unum Dominum Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, 
et ex Patre natum ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum, consubstantialem 
Patri, 
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines, et propter 
nostram salutem 
descendit de caelis, 
et incarnatus est 
de Spiritu Sancto ex Maria virgine, 
et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die,
secundum scripturas. 
Et ascendit in caelum: 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.Gij alleen 
de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader. 
Amen.

Ik geloof in één God, de almachtige 
Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen 
met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van 
ons heil
uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd 
Maria, en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus 
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
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sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos: 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum Dominum, et 
vivificantem: 
qui ex Patre Filioque procedit, 
qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: 
qui locutus est per prophetas. 
Et unam sanctam catholicam et apostoli-
cam ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem 
peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Sanctus – Benedictus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. 
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

Agnus Dei
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem.

zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is 
en het leven geeft:
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
die met de Vader en de Zoon te samen 
wordt aanbeden en verheerlijkt:
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en 
apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van 
de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. 
Amen.

Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijk-
heid. Hosanna in den hoge.
Gezegend die komt in de naam des 
Heren.
Hosanna in den hoge.

Lam Gods, 
dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons.
Lam Gods, 
dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons.
Lam Gods, 
dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de Vrede.

13



14 AVROTROS
Openingsconcert 
IKFU live 

Aanstaande vrijdag 
een bijzondere uit-
zending van AVRO-
TROS Vrijdagconcert: 
het openingsconcert 
van het Internatio-
naal Kamermuziek 
Festival Utrecht. 

De rechtstreekse uitzen-
ding begint met een 
fenomenaal werk dat 
weinig wordt uitgevoerd: 
het Allegro voor vier strijk -
kwartetten van Johannes 
van Bree. Verder op het 
programma: Mendelssohn 
Octet in Es, opus 20 en 
Dvořák Piano kwintet in A, 
opus 81

AVROTROS Vrijdagconcert
27 december, 20.00 -22.30 
uur, NPO Radio 4, ook te 
beluisteren via 

➜ www.nporadio4.nl

Nieuwe podcasts 

Lekker luisteren naar 
verhalen over  
klassieke muziek? 
Kies dan voor de 
klassieke podcasts 
van AVROTROS. 

In de nieuwe, driedelige 
reeks 'Klassieke Mysteries' 
volgen NPO Radio-4- 
presentator Ab Nieuwdorp 
en true crime-liefhebber 
Rebecca van der Weijde 
de laatste voet sporen van 
Mozart, Haydn en Beet-
hoven in Wenen en spreken 
in Nederland met experts 
over bijvoorbeeld freno-
logie, dodenmissen, 
Vrijmetselarij en lood-
vergiftiging. 
Fantastische muziek van 
de drie componisten 
vormt de soundtrack bij 
de spannende verhalen.

Klassieke mysteries 
➜ www.avrotros.nl/ 
 klassiekemysteries   

Debuut-cd
Chimaera Trio  

Deze week verschijnt 
de nieuwe cd in het 
talenttraject  
AVROTROS Klassiek 
presenteert!

Deze keer met het Chimaera 
Trio bestaande uit: klari-
nettiste Annemiek de 
Bruin, celliste Irene Kok 
en pianist Laurens de Man. 
Voor hun debuutalbum 
kozen ze muziek van Fauré, 
Bruch, Mahler en Rota. 
De cd wordt samen met 
het unieke klassieke 
muziekmagazine exclusief 
toegestuurd aan leden 
van AVROTROS Klassiek. 

Meer weten? 
➜ www.avrotros.nl/
 klassiek

Meer informatie over uitzendingen, 
concerten en leden aanbiedingen? 
➜ www.avrotros.nl/klassiek 



15Jan Willem de Vriend, dirigent 
Jan Willem de Vriend is sinds 2015 eerste 
gastdirigent bij het Orquestra Simfònica 
de Barcelona I Nacional de Catalunya. 
Sinds seizoen 2018/19 is hij ook vaste 
gastdirigent bij Orchestre National de 
Lille. Daarnaast is hij eerste gastdirigent 
bij de Stuttgarter Philarmoniker en Artist 
in Recidence van het Stavanger  
Sympfonie Orchestra. Tot voor kort was 
hij ook vaste dirigent bij het Residentie 
Orkest in Den Haag. Tussen 1982 en 2015 
was De Vriend artistiek leider en violist 
van het door hem opgerichte ensemble 
Combattimento Consort Amsterdam. Dit 
ensemble, dat uitblonk in bekende maar 
vooral ook onbekende meesterwerken 
uit de barok, behoorde tot de absolute 
top in de Nederlandse klassieke muziek, 
en oogstte ook in het buitenland veel 
succes. Vanuit de eigen serie in het 
Concertgebouw Amsterdam, werden 

concerten gegeven over de hele wereld. 
Opmerkelijk waren ook de operaproduc-
ties die het ensemble tot stand bracht, 
met werk van onder meer Monteverdi, 
Händel, Telemann, Bach, Gassmann en 
Mozart. Met deze opera’s, onder de 
veelgeprezen regie van Eva Buchmann, 
werden tournees georganiseerd in vele 
Europese landen en Amerika. De vele 
cd’s, dvd’s en tv-opnames documenteren 
deze bijzonder productieve en intensieve 
periode, die De Vriend nu voortzet als 
fulltime dirigent en in vele rollen als 
enthousiasmerende promotor van de 
klassieke muziek.  
Van 2006 tot 2018 was de Vriend chef-
dirigent bij het Orkest van het Oosten in 
Enschede, en ontstonden opnamen van 
muziek van Mahler (Eerste symfonie 
‘Hamburgse versie’), en onder meer de 
complete symfonieën en concerten van 
Beethoven en symfonieën van Mendels-
sohn. Verder ontstonden met dit orkest 
het tv-drieluik ‘De Vriend en zijn helden’, 
gevolgd door ‘Muziek en mechaniek’ en 
‘Muziek en macht’. Voor operaprojecten 
werden Jan Willem de Vriend en het 
Orkest van het Oosten in 2013 en 2014 
uitgenodigd door het festival van Sankt 
Moritz/Basel voor Don Giovanni van 
Mozart en La Gazetta van Rossini. In 2015 
werd Don Giovanni zes keer in Nederland 
uitgevoerd, o.m. in Koninklijk Theater 
Carré in Amsterdam. Van 2008 tot 2013 
was de Vriend vaste gastdirigent bij het 
Brabants Orkest. Daarnaast dirigeert hij
regelmatig orkesten in Europa, Australië 
en Japan. In 2012 werd Jan Willem de 
Vriend voor zijn verdiensten de Radio4 
prijs verleend. 
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16 Michael Gläser, koordirigent
Michael Gläser, geboren in Chemnitz, was 
lid van het koor van de Thomasschule in 
Leipzig van 1967 tot 1978. Zijn muzikale 
loopbaan stond al vroeg in het teken van 
zang en koordirectie. Hij studeerde 
vervolgens zang en directie in Leipzig en 
Berlijn. Hij was actief als koorleider, 
onder meer bij het koor van de Leipziger 
Hochschule, het Gewandhauschor in 
Leipzig, de Berliner Singakademie en het 
Rundfunkchor Leipzig. In 1986 werd 
Michael Gläser directie-assistent bij het 
Rundfunkchor Berlin. Vervolgens was hij 
van 1990 tot 2005 artistiek leider van het 
koor van de Beierse Omroep. Zijn belang-
rijkste taak was om het koor voor te 
bereiden op gezamenlijke optredens met 
beide orkesten van de Beierse omroep. 
Daarnaast presenteert hij het koor sinds 
1998 in een eigen abonnementsserie in 
het Prinzregententheater. Michael Gläser 
oogstte succes met uitvoeringen van 
werken van onder anderen Bach, Reger 
en Rachmaninov. Sinds 1994 is hij profes-
sor koordirectie van de Musikhochschule 
in München. Ook leidt hij hier de afdeling 
Evangelische Kirchenmusik. Daarnaast is 
hij geregeld te gast bij gerenommeerde 
koren in Duitsland en andere Europese 

landen. Vanaf 2005 treedt Michael Gläser 
regelmatig op als gastdirigent bij het 
Groot Omroepkoor. In maart 2008 
maakte hij zijn debuut bij het Choeur de 
Radio France, waar hij Mendelssohns Elias 
instudeerde voor de uitvoeringen met 
Kurt Masur. Michael Gläser is sinds het 
seizoen 2010-2011 vaste gastdirigent van 
het Groot Omroepkoor. In juni 2011 was 
hij Gläser, naast Jos van Veldhoven, 
docent in de tweejaarlijkse Eric Ericson 
Masterclass in Haarlem. Op 16 februari 
2018 dirigeerde Michael Gläser in het 
Vrijdagconcert het Groot Omroepkoor in 
TivoliVredenburg Hertz met werken voor 
mannen- en vrouwenkoor van Schubert, 
Brahms, Schumann en Johan Wagenaar. 

Ruby Hughes, sopraan 
De Welshe sopraan Ruby Hughes (1980) 
is de dochter van de gevierde keramiste 
Elizabeth Fritsch. Ruby begon haar 
muzikale carrière als celliste. Ze studeer-
de aan de Guildhall School of Music in 
Londen (cello), aan de Hochschule für 
Musik und Theater in München (zang) en 
aan het Royal College of Music in Londen 
(ook zang). Haar debuut was in 2009 (het 
jaar van haar afstuderen) in het Theater 
an der Wien, als Roggiero in Rossini’s 
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17Tancredi. Ze keerde terug naar Wenen als 
Fortuna in L’Incoronazione di Poppea 
(Monteverdi) en zong sindsdien ook als 
Euridice in L’Orfeo (Monteverdi) op het 
Festival van Aix-en-Provence, Sandrina in 
Haydns L’infedeltà delusa, Narcissa in 
Philemon und Baucis (Haydn) op de 
Musikfestspiele Potsdam, de titelrol in 
The Indian Queen (Purcell) op het Schwet-
zinger Festival en Rose Maurrant in Street 
Scene (Kurt Weill) bij de Opéra de Toulon. 
In het Verenigd Koninkrijk heeft ze grote 
rollen gezongen bij gerenommeerde 
gezelschappen als de Engelse Nationale 
Opera, de Garsington Opera, The Opera 
Group, het Muziektheater Wales en de 
Schotse Opera. Daarnaast verscheen ze in 
de veelgeprezen productie van de 
Mattheus Passion door Sir Jonathan 
Miller in het National Theatre in Londen.
 
Beth Taylor, mezzosopraan 
De Schotse mezzosopraan Beth Taylor 
studeerde aan het Royal Conservatory of 
Scotland en The Open University.  
Momenteel heeft ze zangles van Jennifer 
Larmore en Iain Paton. Daarnaast heeft 
Beth deelgenomen aan masterclasses 
door Sarah Connolly, Susan Graham, Sir 
Thomas Allen, Sophie Daneman en Dame 

Emma Kirkby. Recente hoogtepunten uit 
haar carrière zijn onder meer de rol van 
Arnalta in L’incoronazione di Poppea  
(Monteverdi) op het Longborough 
Festival, Rosmira in Partenope (Händel) 
op het Iford Arts Festival, La Reine / Le 
Coucou / Le Chat in La belle au bois 
dormant (Respighi) bij de Opéra de Lyon, 
Vosje / Hond / Kip in Het Sluwe Vosje 
(Janáček) op het Grimeborn Opera 
Festival en Olga in Jevgeni Onegin 
(Tsjaikovski) voor Fife Opera. Beth Taylor 
heeft verschillende prijzen gewonnen, 
waaronder de prestigieuze Governor’s 
Recital Prize (2016), de Elgar Spedding 
Lieder en de Hugh S. Roberton Scottish 
Song Prize (2017), en de publieksprijs en 
de prijs voor het beste lied op de ‘John 
Kerr Award for English Song’ in Londen 
(2018). In Nederland schopte ze het in 
2018 tot de halve finale van het Inter
nationaal Vocalisten Concours in Den 
Bosch. In 2019 behaalde ze de derde prijs 
op de Wigmore Hall Competition.   

Matthew Swensen, tenor 
De Duits-Amerikaanse tenor Matthew 
Swensen studeerde aan het conservato-
rium in Boston en aan de Juilliard School 
in New York. Hij maakte zijn Europese 

  BETH TAYLOR MATTHEW SWENSEN



18 debuut in München, bij het Orkest van de 
Beierse Omroep, in een uitvoering van 
Mozarts Die Schuldigkeit des ersten Gebots. 
In 2017 maakte hij zijn operadebuut als 
Tamino in Die Zauberflöte bij de Opera in 
Frankfurt als jongste lid van het ensemble. 
Ook zong Matthew Swensen in Frankfurt 
onder meer als Camille in Lehars Die 
Lustige Witwe , trad hij op in een nieuwe 
dubbele productie van Tsjaikovski’s 
Iolanta en Stravinsky’s Oedipus Rex, en 
zong hij als Flavio in Bellini’s Norma met 
Elza van den Heever in de titelrol. Op het 
concertpodium was hij de tenorsolist in 
Händels Messiah met het Residenz 
Kammerorchester uit München en de 
Augsburger Domsingknaben. Zijn eerste 
Europese liedrecital was in februari 2019 
met liederen van Beethoven en Britten. 
Later dat jaar volgde ook zijn debuut als 
tenorsolist in Bachs Johannes-Passion in 
Basel, met het orkest La Cetra onder 
leiding van Andrea Marcon. Voorts zong 
hij met het Hamburgs Symfonieorkest, 
opnieuw als tenorsolist in Bachs Johannes-
Passion. Onlangs won Matthew Swensen 
samen met pianist Katelan Terrell de 
Jean Miekle prijs voor het beste duo in de 
Wigmore Hall Competitie.

Henk Neven, bas 
De Nederlandse bariton Henk Neven 
studeerde in 2003 cum laude af aan het 
conservatorium in Amsterdam. Sindsdien 
heeft hij, naast het zingen van liederen 
en oratoria, vele rollen vertolkt in opera’s 
in onder andere het Concertgebouw, de 
Opéra National de Paris en de Staatsoper 
Unter den Linden. Hij zong bij operahuizen 
als La Monnaie, de Berliner Staatsoper, 

het Theater an der Wien, Le Duo de Dijon, 
Grand Théâtre de Bordeaux, L’Opéra 
National de Montpellier, Grand Théâtre 
de Tours, Opéra de Rouen en De Nationale 
Opera. Daar vertolkte hij onder meer de 
titelrol en de rol van Leporello in Mozarts 
Don Giovanni en Il Conte d’Almaviva Le 
nozze di Figaro (ook van Mozart). Ook 
was hij te horen als Phorbas in de Oedipe 
van Enescu en als Aeneas in Purcells Dido 
and Aeneas. Henk is een regelmatige gast 
in Wigmore Hall, het Concertgebouw en 
in de NTR ZaterdagMatinee serie in 
Amsterdam. Voorts trad hij op in het 
Festival Oude Muziek in Utrecht, tijdens 
de Operadagen Rotterdam en op het 
Gergiev Festival. In 2010 was hij een van 
de drie winnaars van de Nederlandse 
Muziekprijs. Inmiddels heeft Henk Neven 
samen met pianist Hans Eijsackers vier 
cd’s uitgebracht met muziek van onder 
meer Debussy, Fauré en Schubert. Het 
vierde album With Love from Russia 
samen met cellist Jan Bastiaan Neven en 
Hans Eijsackers kwam uit in 2018.

 HENK NEVEN



19Henning von Schulman, bas 
De Zweedse bas Henning von Schulman 
studeerde aan de Muziekacademie van 
Malmö bij Britta Johansson. Ook nam hij 
deel aan de ‘Opera Academie’ in Kopen-
hagen, waardoor hij kon zingen in het 
solistenensemble bij de Koninklijke 
Deense opera (2013 tot 2017). Zijn rollen 
daar waren onder meer Leporello in Don 
Giovanni van Mozart, Banco in Macbeth 
van Verdi, Sarastro in Die Zauberflöte van 
Mozart en Henrik in Maskerade van 
Nielsen. Sindsdien zong hij ook als 
Sarastro in Oslo en zijn eerste titelrol als 
Figaro (in Beethovens gelijknamige 
opera), terug in Kopenhagen. In Keulen 
zong hij de rol van Raimondo in Lucia di 
Lammermoor (Donizetti). Met zijn karak-
teristieke ronde stem heeft hij diverse 
prijzen gewonnen, bijvoorbeeld op de 
internationale concoursen ‘Wilhelm 
Stenhammar’ in Norrköping (2014) en 
‘Otto Edelman’ in Wenen (2013). Daar-
naast werd hij beloond met de speciale 
Birgit Nilsson-prijs 2016 omdat hij vol-

gens het juryrapport “een jonge en 
uitzonderlijk begaafde baszanger” is. 
Henning beheerst een breed repertoire, 
naast opera zingt hij ook liederen, zoals 
Winterreise of zijn persoonlijke favoriet, 
de Liederen en Dansen van de Dood van 
Moesorgski.

Radio Filharmonisch Orkest 
Het Radio Filharmonisch Orkest, opge-
richt in 1945, is een onmisbare schakel in 
het Nederlandse muziekleven. Behalve 
het grote symfonische repertoire speelt 
het orkest, meer dan welk ander Neder-
lands symfonieorkest, muziek van dit 
moment. Het betreft vaak premières van 
werk dat in opdracht van de omroepse-
ries NTR ZaterdagMatinee en AVROTROS 
Vrijdagconcert wordt geschreven. Ver-
nieuwende concertformats als Pieces of 
Tomorrow en Out of the Blue bereiken 
een opvallend jong publiek. Vrijwel alle 
concerten worden rechtstreeks uitgezon-
den op NPO Radio 4. Dat betekent 
vanzelf dat het Radio Filharmonisch 
Orkest optreedt voor een live-publiek dat 
vele tientallen malen groter is dan een 
concertzaal ooit zou kunnen herbergen.
Het orkest wordt sinds 1 september 2019 
geleid door de Amerikaanse chef-dirigent 
Karina Canellakis. Zij is daarmee de 
eerste vrouwelijke chef-dirigent van een 
Nederlands symfonieorkest. Canellakis 
heeft illustere voorgangers als Bernard 
Haitink (beschermheer), Jean Fournet, 
Hans Vonk, Edo de Waart (eredirigent), 
Jaap van Zweden (honorary chief conduc-
tor) en Markus Stenz. In juni 2019 diri-
geerde Stenz zijn laatste concerten als 
chef, maar hij blijft bij het orkest terug-

  HENNING VON SCHULMAN



20 keren voor bijzondere projecten als Brett 
Deans opera Hamlet in juni 2020. Het 
Radio Filharmonisch Orkest werkte 
samen met gastdirigenten als Pablo 
Heras-Casado, Vladimir Jurowski, Vasily 
Petrenko, Christoph Eschenbach, John 
Adams, Peter Eötvös, Charles Dutoit, 
Gennady Rozhdestvensky, Michael Tilson 
Thomas, Mariss Jansons, Valery Gergiev, 
Antal Doráti, Kirill Kondrashin en Leopold 
Stokowski. De Amerikaan James Gaffi-
gan, vaste gastdirigent sinds 2011, 
tekende bij tot en met seizoen 2022-2023.
In 2014 kreeg het Radio Filharmonisch 
Orkest een Edison Klassiek Oeuvreprijs 
toegekend voor zijn verdiensten voor het 
Nederlandse muziekleven, in 2017 de 
Concertgebouw Prijs (samen met het 
Groot Omroepkoor).

➜ RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL

Wordt u ook vriend van het Radio 
Filharmonisch Orkest? Zie

➜ RADIOFILHARMONISCHORKEST.NL/

	 VRIENDEN-VAN-HET-RFO

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het koor een niet weg te denken 
factor in het grote koor-symfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet 
alleen de koorpartijen in de opera’s, 
oratoria en cantates in de concertseries 
van de Nederlandse Publieke Omroep, 
het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR 
ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend 
Concert. Het brengt ook a cappella-

concerten in het Amsterdamse Concert-
gebouw en in TivoliVredenburg en de 
Jacobikerk in Utrecht. In de omroepseries 
zingt het Groot Omroepkoor dikwijls 
hedendaags werk. Niet zelden betreft 
het opdrachtwerken van Nederlandse 
componisten zoals Wagemans, Wagenaar, 
Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, 
Kortekaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam 
en premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, Adams, 
Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Gla-
nert, maar ook al ‘klassieke’ twintigste-
eeuwse componisten als Stravinsky, 
Boulez, Stockhausen, Kagel, Henze, Ligeti 
en Messiaen. Jaarlijks organiseren de 
leden van het Groot Omroepkoor het 
Groot Meezingconcert, waarbij samen 
met het Radio Filharmonisch Orkest en 
1200 amateurzangers het grote koorre-
pertoire gezongen wordt.
Op de palmares staan vele opera’s en 
koorwerken uit de negentiende, twintig-
ste en eenentwintigste eeuw. Uiteraard 
wordt daarbij samengewerkt met de 
beste orkesten. In de omroepseries is dat 
doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk Concert-
gebouworkest bestaat een lange en zeer 
gewaardeerde samenwerking. De eerste 
officiële chefdirigent van het Groot 
Omroepkoor was Kenneth Montgomery. 
Na hem waren respectievelijk Robin 
Gritton, Martin Wright, Simon Halsey, 
Celso Antunes en Gijs Leenaars chef-
dirigent. Op 1 maart 2015 trad Klaas Stok 
aan als koorleider; die functie zal hij tot 
het einde van dit seizoen bekleden. De 
Engelsman Benjamin Goodson, al meer-

http://radiofilharmonischorkest.nl
http://radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo
http://radiofilharmonischorkest.nl/vrienden-van-het-rfo


2121malen te gast, leidt het Groot Omroep-
koor vanaf september 2020 als chef-diri-
gent. Michael Gläser is vaste gastdirigent 
sinds september 2010, Peter Dijkstra is 
sinds september 2018 eerste gastdirigent.
In september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – samen met het Radio 
Filharmonisch Orkest – de Concert-

gebouw Prijs vanwege de belangrijke 
bijdrage van het koor aan het artistieke 
profiel van de Amsterdamse concertzaal.

➜ GROOTOMROEPKOOR.NL

Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:

➜ VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL

VICTOR TORRESHET GROOT OMROEPKOOR OP 21 OKTOBER 2017 IN DE JACOBIKERK O.L.V. KLAAS STOK 

http://grootomroepkoor.nl
http://vriendengrootomroepkoor.nl
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t BESCHERMHEER
Bernard Haitink
CHEF-DIRIGENT
Karina Canellakis
HONORARY CHIEF
CONDUCTOR
Jaap van Zweden
ERE-DIRIGENT
Edo de Waart
VASTE GASTDIRIGENT
James Gaffigan
ASSISTENT DIRIGENT
Frans-Aert Burghgraef
Sander Teepen 

EERSTE VIOOL
Elisabeth Perry
Dimiter Tchernookov
Roswitha Devrient
Maria Escarabajal
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Kerstin Kendler
Pedja Milosavljevic
Theo Ploeger
Gerrie Rodenhuis
Ruud Wagemakers

TWEEDE VIOOL
Casper Bleumers
Michiel Eekhof
Wouter Groesz
Yvonne Hamelink
Annemarie van Helderen
Ingrid van Leeuwen
Dana Mihailescu
Renate van Riel

ALTVIOOL
Frank Brakkee
Sabine Duch
Annemijn den Herder
Erik Krosenbrink
Robert Meulendijk
Ewa Wagner

CELLO
Michael Stirling
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma 
Crit Coenengracht
Anneke Janssen

CONTRABAS
Rien Wisse
Jim Schultz
Eduard Zlatkin

FLUIT
Barbara Deleu
Ellen Alberts

HOBO
Hans Wolters
Gerard van Andel

KLARINET
Frank van den Brink
Esther Misbeek

FAGOT
Jos Lammerse
Birgit Strahl

CONTRAFAGOT
Desirée van Vliet

HOORN
Annelies van Nuffelen
Toine Martens

TROMPET
Hans van Loenen
Hans Verheij

TROMBONE
Herman Nass
Victor Belmonte Albert

BASTROMBONE
Rommert Groenhof

TUBA
Bernard Beniers

PAUKEN
Mark Haeldermans

ORGEL
Stephan Kiefer
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KOORLEIDER 
Klaas Stok
EERSTE GAST DIRIGENT 
Peter Dijkstra 
VASTE GAST DIRIGENT 
Michael Gläser

SOPRANEN
Aldona Bartnik
Daphne Druijf
Loes Groot Antink
Anitra Jellema
Yun Park
Margo Post
Elizabeth Poz
Annette de Rozario
Jolanda Sengers
Lilian Tong – master 
practicum student
Dorien Verheijden
Yuko Yagishita

ALTEN
Yvonne Benschop
Judith van den Dool - 
stagiaire
Jose Kamminga
Anneke Leenman
Netty Otter-Visser
Anjolet Rotteveel
Adélaïde Rouyer
Janneke Schaareman
Lisinka de Vries
Franske van der Wiel
Els Woldberg

TENOREN
Ambrož BajecLapajne
Kevin Doss
Boguslaw Fiksinski
Ben Heijnen
Matevž Kajdiž
Aart Mateboer
Ioan Micu
Albert van Ommen
Benedict Quirke
John Vredeveldt

BASSEN
Gert-Jan Alders
Joep Bröcheler
Marcel van Dieren
Peter Duyster
Geert van Hecke
Henk van Heijnsbergen
Palle Fuhr Jørgensen
Lars Terray
Robert van der Vinne
Hans de Vries
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programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Manon Tuynman
marketing & communicatie

Marco van Es, Ingeborg 
Kanij, Vera Vos, Mary Fan 
Zandkamp
administratie & financiën

Stichting Omroep Muziek

presentatie avrotros npo 
radio 4
Mark Brouwers
eindredacteur avrotros npo 
radio 4
Anja van Keulen
artistiek leider ntr zaterdag-
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directeur stichting omroep 
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Roland Kieft
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Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd

co
lo

fo
n

vo
lg

en
d

e 
co

nc
er

t

24

vrijdag 17 januari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Huib Ramaer, 19.30 uur
SERIE MUZIKALE MEESTERWERKEN

Van Mendelssohn  
tot MacMillan

Nederlands Philharmonisch  
Orkest
Elim Chan dirigent
Dominique Vleeshouwers slagwerk

Mendelssohn Die Hebriden
MacMillan Tweede slagwerkconcert
Tsjaikovski Vijfde symfonie

vrijdag 10 januari 2020
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Thea Derks, 19.30 uur
SERIE AVROTROS KLASSIEK 2

Vasily Petrenko  
dirigeert het Radio  
Filharmonisch Orkest

Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Daniel Müller-Schott cello

Prokofjev Suite uit Balletmuziek 
'De verloren zoon'
Haydn Celloconcert in C
R. Strauss Also sprach Zarathustra
 


